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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27.01.2017   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο :  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή των υπηρεσιών 

υποστήριξης της ιστοσελίδας του Συλλόγου συνολικού ποσού 450,00€ .  

 

ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση για την κατάθεση στεφάνου : 

1. Στην κηδεία της μητέρας του Προέδου του Δ.Σ. Γαλάνη Κων/νου.  

2. Στην επιμνημόσυνη δέηση του Π. Βλαχάκου 

  

ΘΕΜΑ 3ο : Ενημέρωση για την κοπή της πίτας του Δ. Σ. του Συλλόγου μας. 

        Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψης απόφασης περί συμπαράστασης του Δ.Σ. στα σωματεία Πειραιά  

       και σωματεία εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης         

       αναφορικά με την ανακοίνωση-καταγγελία τους σχετικά με την επίθεση   

       μελών Χρυσής Αυγής στη Συνέλευση Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο  

       Ικονίου 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία και τις ενέργειες του Συλλόγου 

μας,  όσον αφορά  την δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος των 

176,00€ για τα μέλη  του Συλλόγου.  

 

ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση Δ.Σ. για την ημερομηνία κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.  
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ΘΕΜΑ 3ο  :Ενημέρωση Δ.Σ. για τον έλεγχο της  Εκθέσεως της Ελεγκτικής 

Επιτροπής , που αφορά την οικονομική διαχείριση του έτους 2016.    

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έλεγχος και έγκριση του  Δ.Σ. για τον Οικονομικό Απολογισμό  του 

έτους 2016. 

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έλεγχος και έγκριση του  Δ.Σ. για τον  Διοικητικό Απολογισμού  του 

έτους 2016. 

 

ΘΕΜΑ 6ο : Συζήτηση και διερεύνηση  ιδεών  και προτάσεων,  για εκπαιδευτικά 

προγράμματα και σεμινάρια που μπορεί να ενδιαφέρουν τα μέλη του 

Συλλόγου μας.   

 

ΘΕΜΑ 7ο :Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο  Σύλλογο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα 27/01/2017, και μετά πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. του 

Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 30, §1 του καταστατικού μας, έχουμε προσέλθει 

στα γραφεία του Συλλόγου μας για το μηνιαίο Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Παρόντες: 

Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, Κούβαρης 

Γεώργιος, απών, Καραμολέγκος Δημήτριος, απών, Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, 

Στεφάνου Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, απούσα,  Σκιζοπούλου 

Σταματίνα... προσέρχεται στο Δ.Σ. του Συλλόγου ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. 

Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Σκιζοπούλου Σταματίνα την είπαμε, παρούσα,  

Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Σούρδος 

Κωνσταντίνος, παρών. Άρα, είμαστε εννιά. Προχωράμε στη συζήτηση των θεμάτων 

του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.  

Έχουμε δύο, τρία θέματα ΕΗΔ που δεν είχαμε προλάβει να τα έχουμε βάλει.  Το ένα 

θέμα μας το έστειλαν εκτάκτως χθές.  

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή των υπηρεσιών υποστήριξης 

της ιστοσελίδας του Συλλόγου συνολικού ποσού 450,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ιστοσελίδα κάθε χρόνο ανανεώνεται το όνομά της και για τον χώρο 

που πιάνει, είναι η ετήσια συνδρομή. Μετά έχουμε ένα άλλο... περιμένετε, είμαστε 

σύμφωνοι να το συζητήσουμε αυτό; Είμαστε; Και οι εννιά είναι σύμφωνοι. 

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση για την κατάθεση στεφάνου: 

1) Στην κηδεία της μητέρας του Προέδου του Δ.Σ. Γαλάνη Κων/νου. 

2) Στην επιμνημόσυνη δέηση του Π. Βλαχάκου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε σύμφωνοι να το βάλουμε εκτός ημερήσιας να το 

συζητήσουμε; Μάλιστα.  
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3ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση για την κοπή της πίτας του Δ. Σ. του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα γίνει σήμερα. Έχει πάει ο κ. Ζαγκλής να την φέρει σήμερα, για το 

Δ.Σ. εδώ. Συμφωνούμε; Να ακούσουμε και το εκτός ημερήσιας της κα 

Αργυροπούλου. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έρθει η σειρά σου. Πάμε. 

 

4ο Θέμα ΕΗΔ 

Λήψης απόφασης περί συμπαράστασης του Δ.Σ. στα σωματεία Πειραιά και 

σωματεία εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά 

με την ανακοίνωση-καταγγελία τους σχετικά με την επίθεση μελών Χρυσής 

Αυγής στη Συνέλευση Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Ικονίου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πριν δύο βδομάδες στο Πέραμα και συγκεκριμένα στο Ικόνιο, 

στο Δημοτικό Σχολείο Ικονίου έγινε μια επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής σε 

γονείς που είχαν συνέλευση με θέμα την εγκατάσταση προσφυγόπουλων στο 

σχολείο στην απογευματινή βάρδια 14:00-18:00. Μιλάμε για περίπου 15 παιδάκια 

από έξι έως οκτώ χρονών. Πιστεύω... τα παιδιά αυτά ήταν προσφυγόπουλα, ήταν 

Αφγανοί, Σύριοι, κ.λπ., που έχουν έρθει από τις χώρες τους που έχουν πόλεμο εκεί 

πέρα κ.λπ., κ.λπ., δεν είναι λαθρομετανάστες, είναι προσφυγόπουλα που ήρθαν με 

πολύ αντίξοες συνθήκες εδώ πέρα στη χώρα μας.  

Όλα τα σωματεία του Πειραιά καθώς και τα σωματεία των εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας 

και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης έχουν κάνει ένα συντονιστικό και έχουν βγάλει και μία 

ανακοίνωση-καταγγελία και καλούν και εμάς και το βάζουμε και σαν ΔΑΣ, σαν 

Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά να πάρουμε απόφαση συμπαράταξης 

σε αυτήν την καταγγελία που έχουν βγάλει και σε κάποιες ενέργειες που θα κάνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμπαράταξης ή συμπαράστασης; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συμπαράστασης. Συγνώμη. Συμπαράστασης. Έχω εδώ πέρα 

εγώ το κείμενο που έχουν, είναι και επικεφαλής ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου 

Πειραιά. Εχθές έγινε και μία σύσκεψη στο δημαρχείο του Περάματος που ήταν όλα 

τα σωματεία του δήμου, της Περιφέρειας δηλαδή του Πειραιά, δεν ξέρω τώρα αν 

θέλετε να διαβάσω δύο κουβέντες από αυτήν εδώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν το συζητάμε ακόμα, το βάλαμε θέμα. Περίμενε ακόμα, 

περίμενε. Μέχρι να πάμε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό. Ωραία, αυτό. Μιας και εμείς και σαν σύλλογος πέρυσι 

είχαμε κάνει, είχαμε συμπαρασταθεί στα προσφυγόπουλα και είχαμε μαζέψει και ... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε να μπει εκτός ημερήσιας; Συμφωνούμε. 

Ο κ. Παυλάκος, τι θέλει να πει; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε με τον κ. Παυλάκο για μια ενημέρωση για τις επιστολές. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Κάτσε να το πω πρώτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρεις τον λόγο όταν θα έρθει. Τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

 

5ο Θέμα ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης αναφορικά με την ενημέρωση του Δ.Σ. περί του καινούριου 

νόμου περί προμηθειών. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Παίρνοντας 

μέρος, είχα πάρει μέρος σε ένα σεμινάριο στη Δημόσια Διοίκηση πάνω στον 

καινούριο νόμο των προμηθειών, των έργων και των...οτιδήποτε αφορά το Δημόσιο 

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε έργα, προμήθειες, κ.λπ., και έχοντας σε επαφή μία 

από τις συντονίστριες η οποία είναι μια αξιόλογη συντονίστρια, η κα Τσιάμη 

Βασιλική, επίτροπος και μέλος Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεώρησα σωστό να της 

ζητήσω να προβεί σε ένα σεμινάριο προς τους εργαζόμενους του Δήμου Πειραιά, 

που τους αφορά φέτος η όλη διαδικασία, είναι αρκετά άτομα. Είναι τα άτομα της 

Επιτροπής Αξιολόγησης όλων των διαγωνισμών και των έργων, τα άτομα της 

προμήθειας παραλαβής όλων των προμηθειών και όλων των έργων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, συζητάμε, κ. Κουβάρη, δυο λεπτά, συζητάμε αν θα μπει το θέμα 

εκτός ημερήσιας; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο είναι το θέμα; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και το θέμα είναι ότι ζητάω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημέρωση για τον νόμο τον καινούριο νόμο για τις προμήθειες; 



 

8 

 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ζητάω από το Δ.Σ. να εγκρίνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συζητηθεί. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να εγκρίνει να συζητήσουμε το θέμα αυτό για να μπορέσουν να 

ενημερωθούν οι συνάδελφοί μας μέσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συμφωνούμε να το συζητήσουμε εκτός ημερησίας; 

Συμφωνούμε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ξεκινάμε με τα εκτός ημερήσιας, το θέμα 1ο.  

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή των υπηρεσιών υποστήριξης 

της ιστοσελίδας του Συλλόγου συνολικού ποσού 450,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζουμε κάθε χρόνο πληρώνουμε κάποιο ποσόν το οποίο 

είναι για τη χρήση της σελίδας με το όνομά μας, με τα πάντα. Αυτό κοστίζει 450,00€. 

Ήταν 350,00€ πέρυσι, φέτος, όπως θυμάστε την προηγούμενη φορά, γιατί 

μεγαλώσαμε τη σελίδα, τη μνήμη της σελίδας και στον server που πιάνεται χώρος 

γιατί συνέχεια ανεβάζουμε, ανεβάζουμε, και παίρνουμε τα εύσημα από παντού για 

τη σελίδα αυτή, και έχει πάει 450,00€. Εγκρίνεται από το Σώμα; Εγκρίνεται από τα 

δέκα μέλη του... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία, ποιος δεν το εγκρίνει; Από τους παρόντες, από τα δέκα 

μέλη, δέκα είμαστε, δέκα. Από τους παρόντες. Έχει έρθει και στη συζήτηση και ο 

κ. Καραμολέγκος, το 10ο μέλος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Στην ιστοσελίδα που έχουμε μπορούμε να βάλουμε και βιβλιοθήκη 

μέσα; Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα βάλουμε βιβλιοθήκη, φίλε, δεν θα μας φτάνουν... ξέρεις τι κόστος 

θα έχειι; Και ποιος θα το ενημερώνει;  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Άκυρο, άκυρο, εντάξει, άκυρο, ερώτηση έκανα, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνεις... σε κάθε μία σελίδα μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις, 

μεγαλώνει τεράστια γίνεται.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ο Δήμος Κορυδαλλού, το είπα γιατί ο Δήμος Κορυδαλλού άμα μπεις 

ας πούμε λέει ότι μπορείς να μπαίνεις κάθε Πέμπτη, νομίζω, και Παρασκευή, ή 

Τετάρτη, ... στη βιβλιοθήκη του Harvard. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμος Κορυδαλλού έχει μια ολόκληρη υπηρεσία υποστήριξης 

αυτής της σελίδας. Εμείς η υποστήριξή μας είναι ο κ. Ζαγκλής. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, Το θέμα εγκρίνεται από 10 μέλη , πάει το θέμα 2.  

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση για την κατάθεση στεφάνου: 

1) Στην κηδεία της μητέρας του Προέδου του Δ.Σ. Γαλάνη Κων/νου. 

2) Στην επιμνημόσυνη δέηση του Π. Βλαχάκου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε μια κατάθεση στεφάνου από τον σύλλογό μας δυστυχώς για την  

η μητέρα μου και θα γίνει και ένα στην επιμνημόσυνη δέηση του κ. Βλαχάκου, το 

οποίο στην επιμνημόσυνη είναι ένα μεγάλο στεφάνι στο δικό μου που στοιχίζει 

80,00€ και στην επιμνημόσυνη δέηση του κ. Βλαχάκου, του Παναγιώτη Βλαχάκου, 

του ήρωα που έπεσε άδοξα, στοιχίζει επειδή είναι δάφνινο στεφάνι στοιχίζει, δεν 

θυμάμαι τώρα, θα σας πω εγώ το μεγαλύτερο, είναι ή 50,00€ ή 60,00€ είναι. Εγώ 

σας λέω το 60,00€ για να είμαι μέσα. Συμφωνούμε; Εγκρίνεται από όλα τα μέλη. 

 

3ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση για την κοπή της πίτας του Δ. Σ. του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι εγώ είμαι εισηγητής. Είναι σήμερα... στο θέμα 3 είμαστε, εκτός 

ημερήσιας. Είναι η κοπή της πίτας μας του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Κοστίζει 15,00€, 

έχει πάει ο κ. Ζαγκλής να την φέρει, είναι για το 10μελές Δ.Σ., να κόψουμε την πίτα 

μας και αυτός που θα βρει το φλουρί θα πάρει και 50,00€. Εντάξει; Συμφωνούμε; 

Και καθώς έχουμε πει να κάνουμε πάλι όπως κάναμε, όπως έχουμε καθιερώσει και 

από πέρυσι μια συνεστίαση για το 11μελές, για να ερχόμαστε και πιο κοντά, να μην 

είμαστε μόνο στο Δ.Σ., δυστυχώς πολλοί από εμάς βρισκόμαστε μόνο στο Δ.Σ. και 

έχουμε εγκρίνει όλο αυτό το ποσό να είναι περίπου 300,00€, όχι μόνο, μαζί με την 

πίτα. Να είναι 300,00€. Εγκρίνεται; Όπως το είχαμε κάνει και πέρυσι. Εγκρίνεται, 

εγκρίνεται και από τους δέκα. 
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4ο Θέμα ΕΗΔ 

Λήψης απόφασης περί συμπαράστασης του Δ.Σ. στα σωματεία Πειραιά και 

σωματεία εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά 

με την ανακοίνωση-καταγγελία τους σχετικά με την επίθεση μελών Χρυσής 

Αυγής στη Συνέλευση Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Ικονίου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά μαζί και με μια σειρά από 

σωματεία, για να μην κάθομαι τώρα να διαβάζω όλα τα σωματεία, και τα σωματεία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, θα μας τα διαβάσεις. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα τα διαβάσω; Ωραία. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων 

Μετάλλου Αττικής και Εργαζομένων Αυτοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδος, 

Σωματεία Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών, ΠΕΣΝΑΤ, Σύνδεσμος 

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά, 

Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Πειραιά, Πανελλήνια Ένωση 

Ελαιουργοσαπουνοποιών, παράρτημα Πειραιά του Συνδικάτου Οικοδόμων, και τα 

σωματεία των εκπαιδευτικών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας του Πειραιά, της περιοχής 

του Πειραιά.  

«Ανακοίνωση-καταγγελία: Τα σωματεία μας καταγγέλλουν την τραμπούκικη επίθεση 

της Χρυσής Αυγής με την παρουσία και την ανοχή της Αστυνομίας ενάντια σε 

εκπαιδευτικούς και γονείς σήμερα σε σχολείο του Περάματος...» αυτό είναι 

γραμμένο στις 17 Ιανουαρίου. «...το οποίο προορίζεται να φοιτήσουν 

προσφυγόπουλα. Οι εργαζόμενοι του Πειραιά και όλης της χώρας έχουν αποδεχτεί 

τα προσφυγόπουλα στα σχολεία δίπλα στα δικά τους παιδιά, αφού η συντριπτική 

πλειοψηφία του λαού καταλαβαίνει πως το να φεύγεις κυνηγημένος μαζί με την 

οικογένειά σου για να γλυτώσεις από πυραύλους και σφαίρες όταν σκυλοπνίγεσαι 

μέσα σε σχεδίες για να επιβιώσεις είσαι άνθρωπος που έχεις ανάγκη για 

αλληλεγγύη και προστασία πολύ περισσότερο όταν αυτό αφορά βρέφη και μικρά 

παιδιά».  

«Τα σωματεία βρέθηκαν δίπλα στους πρόσφυγες...» όπως έκανε και το δικό μας το 

σωματείο, «...για να δείξουν την αλληλεγγύη τους υλικά και ηθικά, αλλά και να 

διεκδικήσουν από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα ώστε οι πρόσφυγες να καταλήξουν 

το γρηγορότερο στον προορισμό που αυτοί επιθυμούν. Για την τραγική κατάσταση 

που αναγκάζει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ευθύνη 

έχουν αυτοί που βάζουν τους λαούς όλου του κόσμου να σφάζονται στους 
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πολέμους για το μοίρασμα των πετρελαίων και των πλουτοπαραγωγικών πηγών 

κάθε χώρας. Οι εγκληματίες νεοναζί της Χρυσής Αυγής θα κάνουν ό,τι μπορούν για 

να μην καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι και για την κατάσταση των προσφύγων αλλά 

και για την κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας υπεύθυνοι είναι τα 

ξένα και τα ντόπια μονοπώλια που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τις πολεμικές 

συγκρούσεις». 

«Καλούμε όλους τους εργαζόμενους της περιοχής του Πειραιά να υποδεχτούμε τα 

προσφυγόπουλα σαν να είναι παιδιά μας και μαζί να δυναμώσουμε τον αγώνα μας 

ενάντια στους πολέμους που σπέρνουν τον θάνατο και την προσφυγιά». 

Εδώ σαν ΔΑΣ-ΟΤΑ καλούμε και το σωματείο το δικό μας να συμπαραταχθεί σε 

αυτήν την ανακοίνωση που έχει βγει και να βοηθήσει και με υλικά μέσα και ηθικά 

προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί αυτά τα παιδιά είναι σαν να ήταν τα δικά μας τα 

παιδιά. Όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ανοίξαν τα σύνορα επί Σαμαρά, κ.λπ. 

έχουμε δεχτεί χιλιάδες παιδιά αλλοδαπά στη χώρα μας και μάλιστα μέσα στα 

ημερήσια τα σχολεία και όχι τα απογευματινά, όπως είναι και των εκπαιδευτικών 

αίτημα ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ενταχθούν και στα πρωινά τα σχολεία γιατί 

δεν θα πρέπει να τους απομονώσουμε. Και είναι... όσο βρίσκονται στη χώρα μας, 

γιατί αυτό που θέλουν και αυτοί είναι κάποια στιγμή να φύγουν από τη χώρας μας 

,να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα από τη μεριά της κυβέρνησης που έχει πάρα 

πολλές ευθύνες και αυτήν γιατί δεν προετοίμασε τον κόσμο ώστε να δεχτεί ομαλά 

αυτά τα παιδάκια μέσα στα σχολεία ώστε να είναι όλα τα παιδιά εμβολιασμένα, 

καθώς και τα δικά μας θα πρέπει να είναι εμβολιασμένα και αυτά, να τους 

παρέχονται ψυχολόγοι για την καλύτερή τους ψυχολογική θεραπεία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Όλοι το γνωρίζουμε. Εδώ και ενάμιση, δύο χρόνια 

έχει πάρει τεράστια έκταση τα οποία τα γνωρίζουμε. Εμείς εδώ είναι για να 

καταδικάσουμε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να καταδικάσουμε αυτήν την επίθεση που έγινε από τη Χρυσή 

Αυγή την ώρα που συνεδρίαζε το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Εκπαίδευσης μαζί με 

τους γονείς που ήθελε να τους ενημερώσει για το πώς ακριβώς και να τους 

καθησυχάσει ότι αυτά τα παιδιά είναι όλα εμβολιασμένα, γιατί έγινε και μία σύσκεψη 

με όλους τους φορείς που απαρτίζουν αυτό το team που είναι εκεί πέρα για τους 

πρόσφυγες, να τους καθησυχάσουν και να τους πουν ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι 

εμβολιασμένα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά και προς την κυβέρνηση, 
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ώστε θα πρέπει να παρθούν μέτρα ώστε να έχουν ψυχολόγους, να έχουν δασκάλες, 

διερμηνείς, και μέχρι αυτά τα παιδάκια να φύγουν από τη χώρα μας.  

Και επειδή ήδη σε τρία σχολεία συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στον Πειραιά, είναι ένα 

στη Νίκαια που εκεί δεν υπήρχε καμία απολύτως αντίδραση, στο Κερατσίνι πάλι δεν 

υπήρχε καμία αντίδραση, μόνο στο Πέραμα έγινε αυτό. Και όλες αυτές τις μέρες 

δηλαδή από την άλλη Τρίτη θα αρχίσουν αυτά τα παιδιά να έρχονται μέσα στα 

σχολεία. Θα πρέπει να υπάρχει μία συμπαράσταση, είπαν ότι θα φτιάξουν και 

κάποια πανό, θα γίνει και κάποια εκδήλωση εκεί πέρα εισόδου στα παιδιά, κ.λπ.. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα μας είναι να ψηφίσουμε και να είμαστε κατά των ενεργειών 

που έκανε η Χρυσή Αυγή στο Πέραμα τη συγκεκριμένη μέρα. Συμφωνούμε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συμπαραστεκόμαστε σε όλες τις ενέργειες που θα γίνουν προς 

βοήθεια των... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας υπενθυμίσω ότι ο σύλλογός μας τον προηγούμενο χρόνο 

μάζεψε γύρω στις 70 μεγάλες σακούλες τα οποία τα δώσαμε για τα 

προσφυγόπουλα. Και βεβαίως, βεβαίως είναι μία καλή ευκαιρία τώρα να 

ξαναμαζέψουμε και να τα πάμε εκεί στο Σχιστό που είναι και δίπλα μας στο μεγάλο 

το κέντρο το προσφυγικό το Hot-Spot εκεί που είναι στο Σχιστό.  

Αν έχει κάποιος αντίρρηση στην ψήφο, αν έχει κάποιος αντίρρηση να ψηφίσει στην 

ψήφο κατά των ενεργειών που έκαναν ορισμένα μέλη από τη Χρυσή Αυγή, να πάρει 

τον λόγο και να πει. Ο κ. Παυλάκος τον λόγο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Πρώτα απ’ όλα θέλω να ρωτήσω αν ήταν κάποιος από εσάς εκεί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι. Άρα, δεν ξέρετε λοιπόν ότι ο κύριος που μίλησε σαν εκπρόσωπος 

της κυβέρνησης, της ΟΛΜΕ ανέφερε ότι πρέπει να τα δεχτούμε γιατί έχουν διπλάσιο 

IQ από τα δικά μας παιδιά. Μιλάω ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί. Ήταν η 

ανιψιά μου στο σχολείο μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μιλάμε κατά των... εδώ καθόμαστε... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προηγουμένως ο κ. Ζούρδος ανέφερε κάτι. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για το συγκεκριμένο γεγονός μιλάω, Κώστα μου. Τι δουλειά ήθελε το 

ΠΑΜΕ μέσα και μοίραζε χαρτιά και δεν άφηνε τους υπόλοιπους να μπούμε μέσα; 

Δεν μας άφηνε τους υπόλοιπους να μπούμε μέσα; Το ΠΑΜΕ και δεν μας άφηνε να 

μπούμε μέσα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ...ήταν η Ένωση Γονέων Περάματος και 

οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι του Πειραιά. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Το ΠΑΜΕ και δεν μας άφηνε τους γονείς να μπουν μέσα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λες ψέματα, Κώστα. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τάκη με λένε. Δεν άφηνε τους γονείς και τους υπόλοιπους να μπουν 

μέσα, χειροδίκησαν κάποιοι του ΠΑΜΕ με τους Χρυσαυγίτες, το οποίο εγώ το κρίνω 

ότι οι Χρυσαυγίτες που βρέθηκαν εκεί ήταν λάθος, και το καταδικάζω αυτό το 

πράγμα, δεν έχουν καμία σχέση, όπως καταδικάζω και το ΠΑΜΕ. Το σχολείο από 

την ώρα που μπαίνεις από την πόρτα και μέσα δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. 

Και να μας πουν ποια παιδιά είναι προσφυγόπουλα. Γιατί ήταν δύο Σύριοι, τρεις, και 

τα υπόλοιπα ήταν Αφγανοί, Ιρακινοί, Νιγηριανοί, που δεν έχουν πόλεμο, δεν έχουν 

τίποτα, είναι λαθρομετανάστες αυτοί. Εντάξει;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έλα τώρα, υπερβάλλεις. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τώρα δεν υπερβάλλω. Λέω αυτά που πρέπει να είναι. Δεν 

υπερβάλλω καθόλου.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης, ο γραμματέας του συλλόγου. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, μας έθεσε η κα Αργυροπούλου ένα θέμα 

μιας τοπικής, της τοπικής κοινωνίας του Περάματος. Εγώ δεν έχω άποψη, έχω 

κάποιες ενστάσεις από τα ΜΜΕ γιατί έτσι όπως το προβάλλουν... εγώ η θέση μου 

είναι ότι η ελληνική παιδεία και τα ελληνικά γράμματα είναι ανοιχτά για όλον τον 

κόσμο, και είμαι υπέρ της ελληνοποίησης με το ελληνικό πνεύμα που διέπει την 

ελληνική παιδεία για όλους, για όλον τον κόσμο. Η ανησυχία πιστεύω της τοπικής 

κοινωνίας εντοπίζεται στο θέμα της υγιεινής και ασφάλειας των υπόλοιπων παιδιών 

που είναι μέσα στο σχολείο, το θέμα πιστεύω ότι μπορεί να επιλυθεί. 

Όσο για την ανακοίνωση που έβγαλε η κα Αργυροπούλου και μας διάβασε εδώ, η 

θέση μου είναι σαφής, τα ελληνικά γράμματα πρέπει να γίνουν παγκοσμίως, να 

δώσουν το φως τους παγκοσμίως, είτε είναι Νιγηρία, είτε είναι Ουγκάντα, 
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οπουδήποτε, αλλά με μια προϋπόθεση, η προϋπόθεση είναι η διαφύλαξη της 

υγιεινής και της ασφάλειας των παιδιών, των ελληνόπουλων που είναι στα ελληνικά 

σχολεία. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν έχω καταλάβει μέχρι τώρα αν είμαστε κατά των ενεργειών 

που έγιναν από τη Χρυσή Αυγή ή που έγιναν από οποιονδήποτε. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά που είδαμε όλοι... ωραία, να προτείνω; Είμαστε υπέρ να 

καταδικάσουμε οποιαδήποτε ενέργεια έγινε από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο ή 

συνδικαλιστικό χώρο αν έγιναν προπηλακισμοί και... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κώστα, συγνώμη, εγώ έβαλα μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτοί 

που επιτέθηκαν δεν ήταν η Ένωση Γονέων. Η Ένωση Γονέων έκατσε εκεί πέρα να 

περιφρουρήσει το σχολείο να μην μπει μέσα ο λαγός και η παρέα του. Ο λαγός και 

τα κουνέλια. Εμείς καταδικάζουμε την επίθεση της Χρυσής Αυγής που ήθελε να μπει 

μέσα στο σχολείο και να μην αφήσει τους γονείς να κάτσουν να κουβεντιάσουν. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... τι δουλειά είχε το ΠΑΜΕ εκεί; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ήταν το ΠΑΜΕ. Ήταν η Ένωση Γονέων και οι εκπαιδευτικοί 

σύλλογοι. Συγνώμη, είδες εσύ... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ:.. το ΠΑΜΕ και να μην είναι ο λαγός και τα κουνέλια; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είδες εσύ κάποια σημεία του ΠΑΜΕ εκεί πέρα; Βγήκε κανείς και 

είπε ότι είναι εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία, περιμένετε λιγάκι. Επειδή υπάρχει ένταση... 

περιμένετε... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε να το λύσω. Ένα λεπτό.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είχε καμία δουλειά η Χρυσή Αυγή να μπει μέσα στο 

σχολείο. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άστο, παιδιά, αφήστε το. Παιδιά, ακούτε λιγάκι. Το θέμα αποσύρεται, 

θα μας φέρει ο κ. Παυλάκος και αυτά που έχει εκεί πέρα να δούμε για να μπορούμε 

να είμαστε ενήμεροι εφ’ όλης της ύλης... 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, να έχουμε ολοκληρωμένη, πιο ολοκληρωμένη... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Ναι ή όχι; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγώ παρών.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λάθος. Σωστό αυτό. Σωστό. Άρα, να το αποσύρουμε. Ωραία, να 

προτείνω εγώ κάτι άλλο; Υπάρχει η πρόταση της κυρία... παιδιά, ήρεμα, υπάρχει 

μια... η συγκεκριμένη άποψη και πρόταση, η συγκεκριμένη... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, περιμένετε, ρε παιδιά, δυο λεπτά... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ. Ωραία, μπορούμε να 

τοποθετηθούμε, μπορούμε... ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Η κα Αργυροπούλου έφερε μία συγκεκριμένη πρόταση. Εγώ σε αυτά 

που είπε είχα κάποιες ενστάσεις, ότι δεν ήταν έτσι. Ωραία; Το Δ.Σ. αποφασίζει αν θα 

ψηφίσει αυτά που έχει φέρει η κα Αργυροπούλου ή αν θα κάνουμε μια άλλη 

πρόταση που θα τα καταδικάσουμε όλα. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη συγκεκριμένη πρόταση της κα Αργυροπούλου ήταν πολύ 

σαφέστατη και μας την ανακοίνωσε. Και εγώ λέω για να μην υπάρχει ένταση εδώ 

μέσα γιατί ακούστηκαν κάποιες ενστάσεις, και λέω εγώ, συμφωνούμε να κάνω μία 

πρόταση την οποία η πρότασή μου είναι η εξής, ότι σαν σύλλογος, σαν... η 

πλειοψηφία του συλλόγου, δεν ξέρω αν θα ψηφίστει ή όχι είναι, προτείνω, ότι είναι 

ενάντια σε κάθε μορφής βίας από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο βρίσκεται ή 

συνδικαλιστικό χώρο που ανήκει. Είμαστε υπέρ; Να το καταδικάσουμε; Από 

οποιοδήποτε; Πολύ ωραία. Ποιοι συμφωνούν με αυτό; Συμφωνούμε οι εφτά. Και 

δύο κατά. Ο κ. Ζούρδος και η κα Αργυροπούλου κατά. 

Προχωράμε στο θέμα 4ο. Στο θέμα 5ο.  
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5ο Θέμα ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης αναφορικά με την ενημέρωση του Δ.Σ. περί του καινούριου 

νόμου περί προμηθειών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η ενημέρωση για τις επιστολές που δεν έχει ο σύλλογος με 

αφορμή την κοπή της πίτας που δεν έχουμε επιστολές να στείλουμε στα... 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... για τις προσκλήσεις, ναι, επιστολόχαρτα και 

προσκλήσεις που πρέπει να στείλουμε στους επίσημους προσκεκλημένους του 

συλλόγου μας. Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Πήρα μια πρωτοβουλία και παρήγγειλα 200 επιστολόχαρτα και 200 

φακέλους προσωρινά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγα παρήγγειλες, κ. Παυλάκο. Όσο περισσότερα, θα έπρεπε να 

ξέρεις, το υπογράφω, περισσότερο που βγαίνει είναι λιγότερα λεφτά. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μίλησα με τον κύριο, μου είπε τώρα για να τα πάρουμε μέχρι τη 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να τα μοιράσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντο χίλια για να τελειώνουμε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να τα κάνουμε χίλια, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, συγνώμη, εγώ 

μίλησα... έτσι και αλλιώς αυτά χρειάζονταν όταν στέλνουμε μια επιστολή να είναι 

σωστή. Τώρα πάμε να στείλουμε στον Μητροπολίτη με μπλάνκο απέξω ο φάκελος. 

Δεν γίνονται αυτά. Αυτά. Λέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει. Ευχαριστώ.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε. Δεν ξέρουμε το κοστολόγιο. Συμφωνούμε να πάρουμε 

επιστολές και επιστολόχαρτα; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ : Για χίλια κομμάτια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε άπαντες. Πάμε παρακάτω. Ο κ. 

Κούβαρης απουσιάζει. Επειδή απουσιάζει ο κ. Κούβαρης, εννέα έχουμε μείνει, πάμε 

παρακάτω. Εγκρίνεται και από τους εννέα παρόντες.   

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε τι έφυγε, λες, κ. Παυλάκο; Ωραία, έρχεται ο κ. Κούβαρης. Είμαστε 

στο θέμα εκτός ημερήσιας που συμμετείχε ο γραμματέας του συλλόγου για το...  
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, μεταφέρεται αυτό το εκτός ημερήσιας στο θέμα 6 που το ήδη.. 

το έχω εγώ, οπότε, εντάξει, δεν μας πειράζει, εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, συμφωνούμε. 

Πάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία και τις ενέργειες του Συλλόγου μας,  

όσον αφορά  την δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος των 176,00€ για τα 

μέλη  του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο γραμματέας του συλλόγου μας ο κ. Κούβαρης ο 

οποίος το πήρε στην πλάτη του και το έτρεξε αυτό το ζήτημα, να μας ενημερώσει, να 

ενημερωθείτε και εσείς. Ο κ. Κούβαρης τον λόγο.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να επανέλθουμε στα δικά μας θέματα. Συναδέλφισσες και 

συνάδελφοι, δέχτηκα ένα τηλέφωνο δυο μέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης την 

περασμένη Τρίτη από την κα Κοντού. Η κα Κοντού είναι μια δικηγόρος του Πειραιά 

την οποία έχουμε αναθέσει παλιά την εκπροσώπησή μας για τη δικαστική 

διεκδίκηση των 176,00€. Είναι, για τους νεότερους είναι το επίδομα κίνητρο 

απόδοσης το οποίο λάμβαναν, π.χ. το Υπουργείο Εσωτερικών και πιστεύαμε ότι 

μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε. Πρωτοβάθμια είχαμε δικαιωθεί. Βγήκαν βέβαια 

δύο αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τον Άρειο Πάγο οι 

οποίες ήταν αρνητικές.  

Στα πλαίσια των αρνητικών αποφάσεων, βάσει των αρνητικών αποφάσεων λοιπόν 

η κα Κοντού με ενημέρωσε ότι πρέπει να έρθουμε σε άμεση επαφή με τον δήμαρχο, 

με τη Δημοτική Αρχή ώστε να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες για να μην 

εκδικαστούν οι δύο εφέσεις οι οποίες ήταν για τις 18/01 και αφορούσαν μεγάλη 

μερίδα των εργαζομένων του Δήμου Πειραιά.  

Πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία λόγω του πένθους που είχε ο πρόεδρος ο κ. 

Γαλάνης λόγω της απώλειας, της μεγάλης απώλειας της μητέρας του, να 

εκπροσωπήσω εγώ τον σύλλογο παράλληλα με τον ταμία του συλλόγου τον κ. 

Δημήτρη Καραμολέγκο, που τον ενημέρωσα την επόμενη μέρα, και ήρθαμε, ζήτησα 

μια επαφή με τον δήμαρχο, ζήτησα μια συνάντηση με τον δήμαρχο η οποία μέχρι τις 

τρεις η ώρα δεν μου είχε καθοριστεί, και μου έγινε ενημέρωση ότι η απόφαση του 
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δημάρχου Πειραιά κ. Μώραλη ήταν, είχε δώσει την εντολή στην ασκούσα δικηγόρο 

των εφέσεων κα Γούλα να έχει, να εκδικαστεί η υπόθεση κανονικά.  

Έκρινα σκόπιμο να επιμείνω στην όλη κατάσταση και ανέβηκα στο γραφείο 

δημάρχου, περνώντας βέβαια παράλληλα από το γραφείο του κ. Καραμολέγκου ο 

οποίος λογικά είχε σχολάσει, αφού ήταν τέσσερις η ώρα. Πράγματι ο δήμαρχος με 

δέχτηκε, γι’ αυτό είδατε και τις ανακοινώσεις στο όνομά μου, γιατί ήμουν ο μόνος 

εκπρόσωπος, δεν είχαμε καμία άλλη πρόθεση να μπει, εμείς λειτουργούμε σαν Δ.Σ. 

και σαν σύλλογος, κατέθεσα τις απόψεις του συλλόγου μας τις οποίες ο δήμαρχος 

τις βρήκε, βρήκα μεγάλη κατανόηση, και θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα και από το 

Δ.Σ.. Μου είπε ότι υπάρχει πρόθεση να δοθούν τα χρήματα στους εργαζομένους του 

Δήμου Πειραιά. Βέβαια το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, αγγίζει τα 9.000,00€, 

9εκατ. ευρώ, είναι μια μεγάλη απόφαση, συνολικά, και ιστορική απόφαση για τον 

Πειραιά, και μεγάλη απόφαση του δημάρχου Πειραιά, του Γιάννη Μώραλη, για μένα. 

Και πρέπει να του δώσω τα συγχαρητήρια και μέσα από το Δ.Σ., παρά τις αντίξοες 

συνθήκες, οικονομικές αντίξοες συνθήκες που έχει ο Δήμος Πειραιά. Του είπα ότι 

πρώτο μέλημα του συλλόγου είναι να σταθεί ο Δήμος Πειραιά στα πόδια του και 

αυτό είναι για τη δουλειά μας εμάς αυτή, να γίνει εύρωστος ο δήμος μας, και είπα 

όμως ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα και κανένας δήμαρχος να κόψει ελπίδες από τους 

εργαζόμενους για χρήματα, να τους παράσχουν χρήματα.  

Έγινε κατανοητό, ήρθε, έκανε κάποιες διαβουλεύσεις εκεί γιατί ήμαστε γύρω στις 

μιάμιση, δύο ώρες διήρκησε η όλη διαδικασία, και πράγματι έδωσε την εντολή στην 

κα Γούλα να έρθει σε επαφή με την δικηγόρο την κα Κοντού και να ζητήσει την 

αναστολή της εκδίκασης των εφέσεων, όχι απλά αναστολή, γιατί μια απλή αναστολή 

δεν μπορούσε να παρθεί, λόγω των πολλών αναβολών που είχε πάρει, η αναστολή 

που πήραμε της εκδίκασης είναι για να έρθει ο σύλλογος, οι εργαζόμενοι του Δήμου 

Πειραιά, γιατί δεν εκπροσωπείται μόνο από εμάς, οι εργαζόμενοι του Δήμου Πειραιά 

με τη Δημοτική Αρχή για διαβούλευση και διαπραγμάτευση το πώς μπορούμε να 

δοθούν αυτά τα χρήματα στους εργαζόμενους. Χωρίς βέβαια να πτωχεύσει και ο 

Δήμος Πειραιά, γιατί σας είπα ότι το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι 9εκατ. 

ευρώ. 9 εκατ. ευρώ, είναι τεράστιο το ποσό. 

Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, η πρόθεσή μου είναι, η πρόθεσή μας, 

μάλλον, και η εισήγησή μου είναι να έρθουμε σε επαφή μετά την κοπή της πίτας και 

σε συνεννόηση με τους άλλους συλλόγους και να ανεβούμε, να κάνουμε μια 

συνάντηση με την κα Κοντού, να ανεβούμε πάνω στον δήμαρχο για να μπορέσουμε 
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να συνεχιστεί η διαδικασία για την διαβούλευση και τη διαπραγμάτευση για τα 

176,00€ η οποία άνοιξε, και οι ελπίδες από τους εργαζόμενους δεν έφυγαν.  

Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, είναι 

ιστορική απόφαση, και είναι μεγάλο το ποσό για τους εργαζόμενους. Αυτά έχω να 

πω. Ευχαριστώ.  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Θα ήθελα να τονίσω ότι οι ενέργειες του γραμματέα του κ. Κούβαρη 

ήταν πολύ σωστές, ούτως ή άλλως, δεν μπορούν να κριθούν με βάση τη βιασύνη 

των γεγονότων, δεν μπορεί κανείς να του πει κάτι, γιατί προφανώς όπως μας τα 

εξήγησε έγιναν τα πράγματα πολύ γρήγορα, την ίδια μέρα, και του κ. 

Καραμολέγκου. 

Εκείνο που θέλω να ξέρει ο συνάδελφος Γιώργος αλλά και όλοι ότι εμείς είμαστε, σε 

τέτοιες αποφάσεις δεν είμαστε απέναντι, είμαστε μαζί σας, και αν μας καλούσατε, θα 

προσπαθούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε. Μην μας έχετε 

απέναντί σας, ειδικά σε προτάσεις λογικής, που οι περισσότερες είναι προτάσεις 

λογικής, είμαστε μαζί σας. Άρα, λοιπόν, δεν μπορούμε, μάλλον οι ενέργειες είναι 

προς τη σωστή και πετυχημένη βάση. Δεν μπορεί κανείς να το κρίνει αυτό αλλιώς.  

Εκείνο όμως, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό που πρέπει να αρθεί. Κατά τη γνώμη 

μου επειδή όντως είναι πολλά τα λεφτά, αν θα είναι αυτά, αν θα είναι κάποια 

λιγότερα, κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποφασίσουν οι γενικές συνελεύσεις των 

συλλόγων, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς για ένα τέτοιο ποσό, και εν πάση 

περιπτώσει να έχουμε εμείς μία πρόταση, είτε θα την κάνει οποιοσδήποτε. Δηλαδή 

εδώ νομίζω ότι χρειάζεται μία πρόταση η οποία.... ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Δεν πειράζει. Κατά τη γνώμη μου ακόμα και αν από εδώ μέσα συνολικά 

ή και ατομικά κατατεθεί μία σοφή πρόταση, νομίζω πως το Δ.Σ... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Εντάξει, ένα δευτερόλεπτο. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, ακόμα και αν 

ειπωθεί από εδώ μέσα μία πολύ σοφή πρόταση, είτε από τον Γιώργο, είτε από 

οποιονδήποτε άλλον, και συνολικά, νομίζω πως δεν πρέπει το Δ.Σ. να το πάρει 

στον ώμο του αυτήν την απόφαση. Πρέπει να το πάρουν οι γενικές συνελεύσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ρωτήσω, να καταλάβω. Δηλαδή τι πρόταση να κάνει το Δ.Σ.; Εμείς 

είμαστε υπέρ να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά, δεν έχω καταλάβει, τι να... να πει τι 
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η γενική συνέλευση; Δεν έχω καταλάβει δηλαδή. Ο κ. Ζούρδος, και μετά θα 

τοποθετηθεί ο κ. Κούβαρης. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Είπε ο κ. Κούβαρης, αν το κατάλαβα καλά, ότι πήγε να γίνει έφεση, τη 

διακόψαμε για να έρθουμε σε μία διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή σημαίνει, 

μπορεί να σημαίνει με τη Δημοτική Αρχή θα πάρουμε όλο το ποσό τότε, ή θα 

πάρουμε λιγότερο, ή θα πάρουμε έτσι. Αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ...υπάρχει δικαστική αποζημίωση, δεν μπορείς 

να πας να πεις δώσε μου το έναντι. Δεν γίνεται αυτό.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν, παιδιά να ξεκαθαρίσουμε, μισό, ίσως δεν έχετε καταλάβει 

κάτι. Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Τα 176,00€, σας το τόνισα και πριν, και το είπα και 

τώρα, τα 176,00€ έχουν εκδικαστεί αρνητικά, έχει αρνητική απόφαση από το 

Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο. Μπορεί πρωτόδικα να τα είχαμε 

κερδίσει, να είχε βγει θετική απόφαση, το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος 

Πάγος που είναι τα ανώτατα όργανα έκριναν αρνητικά το θέμα. Το θέμα λοιπόν αυτό 

στην έφεση δεν είχε καμία τύχη. Ήταν αρνητικό. Και στην έφεση δεν μπορούσαμε να 

πάρουμε άλλη αναβολή, γιατί πράγματι είχαμε πάρει πάλι πολλές αναβολές.  

Έχει ένα διαδικαστικό θέμα. Η παρέμβασή μου ήταν βάσει του καινούριου νόμου 

που έγινε, που λέει ότι ο Δήμος Πειραιά και ο κάθε δήμος μπορεί να άρει τις εφέσεις. 

Εμείς κάναμε, εγώ δηλαδή, ήρθα σε μια επαφή με τον δήμαρχο για να... όχι, γιατί 

κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, για να δω τις προθέσεις του δημάρχου. Η πρώτη 

κίνηση του δημάρχου μας ήταν θετικότατη, ασχέτως αν το ποσό είναι υπερβολικά 

υψηλό. Έχει μια διαδικασία, και έχει και μία στρατηγική. Τώρα, από εκεί και πέρα να 

πάμε σε γενικές συνελεύσεις, τι να πούμε οι γενικές συνελεύσεις; Να πούμε ότι αν 

θέλει ο δήμαρχος μπορεί να εκδικάσει τις εφέσεις; Αρνητικές θα βγουν. 

Λοιπόν, ίσως κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν καταλάβει κάποια πράγματα. Πρέπει να 

μπούμε σε μια διαδικασία ώστε να βγουν οι εφέσεις, να αποσυρθούν οι εφέσεις, οι 

εφέσεις αποσύρονται μέσω κάποιων διαδικασιών με απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, κ.λπ., αν παρθούν, μέσω κάποιων άλλων διαβουλεύσεων και μετά πάμε 

σε έναν συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός αυτός είναι ότι ο Δήμος Πειραιά δεν μπορεί 

αύριο να δώσει 9εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους, γιατί θα πτωχεύσει. Να ξέρουμε 

πού πατάμε, τι λέμε, πώς το λέμε, και πώς το θέτουμε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, 

εγώ σας έκανα μία ενημέρωση, εγώ έθεσα τις καλές προτάσεις, τη θετική θέση του 

δημάρχου, γιατί μέχρι τις τέσσερις η ώρα που δεν είχε γίνει η παρέμβαση από μένα 

ήταν να γίνει το δικαστήριο οπότε τελείωνε το 176,00€ βάσει της απόφασης του 
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Αρείου Πάγου, πήραμε μία θετική απόφαση, και ερχόμαστε σε συνεννόηση με τους 

άλλους συλλόγους για τις περαιτέρω ενέργειες. Εντάξει; Και μένω εκεί. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό, παιδιά. Αν θα διαβάζατε την ανακοίνωση που έχουμε 

βγάλει και έχουμε κολλήσει... ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ...έχουμε 

αναφερθεί, περιμένετε, έχουμε αναφερθεί για τις αποφάσεις... ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ...  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώμη, μπορώ να πω κάτι; Μπορεί να σου πει ο άλλος ο 

συνάδελφος ότι εγώ μπορεί να το κερδίσω το εφετείο, και να τα θέλει όλα τα λεφτά 

του, και σου λέει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βούλα, περιμένετε, παιδιά. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν πάει σε άλλον δικηγόρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και έχουν χαθεί, στο λέω εγώ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι... από τους παιδικούς σταθμούς δεν έχει εκδικαστεί 

ακόμα. Και ρωτάνε οι συνάδελφοι μετά από το email αυτό τι θα γίνει με εμάς; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θα με ακούσετε;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:..που δεν έχει εκδικαστεί; Ένα λεπτό, Γιώργο, κάνω αυτήν την 

ερώτηση. Με εμάς που δεν έχει εκδικαστεί... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αφού έχει παρθεί απόφαση ο Άρειος Πάγος ότι όλα είναι ακυρωτικά, 

δεν ισχύει τίποτα, είναι...  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπράβο, γιατί πήραμε τον Κοσσυφάκη και μας είπε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μετά την ενημέρωση του θέματος 1ου και τη διεξαγωγική 

συζήτηση μέχρι λεπτομέρειας από τους ομιλητές, τον κ. Κούβαρη, τον κ. Ζούρδο και 

την κα Αργυροπούλου που απαντήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα ερωτήματά τους, 

πηγαίνουμε στην ενημέρωση του θέματος 2 του Δ.Σ. για την ημερομηνία κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
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2ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την ημερομηνία κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων κ. Παυλάκος Παναγιώτης. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ωραία, στις 15 Φλεβάρη θα κόψουμε την πίτα. Εντάξει; Θα 

βραβεύσουμε τους μαθητές που έχουμε κανονίσει να βραβεύσουμε, υπάρχει 

περίπτωση, και το λέω αυτό, το 99% είναι, να μας δώσει και δύο υποτροφίες τα ΙΕΚ 

Όμηρος. Αυτό θα πρέπει ο κ. Καραμαλέγκος να μας δώσει τα ηλικιακά παιδιά που 

μπορούν να τις πάρουν, τα έχει, σε ένα χαρτί και να γίνει μία κλήρωση για τα δύο 

χώρια. Θα κληρώσουμε 60 επιταγές των 50,00€. Αυτά.  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Μία ερώτηση, μια διευκρινιστική ερώτηση. Είχαμε πει σε προηγούμενη 

συνεδρίαση πως οι επιταγές θα κληρωθούν στους παρόντες.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Οι επιταγές, όλα, οι κληρώσεις που θα γίνουν, όλες οι κληρώσεις που 

θα γίνουν θα είναι επί των παρόντων. Θα υπάρχει μάλλον κάποιο κουπόνι στην 

είσοδο, θα παίρνουν ένα νούμερο ο συνάδελφος που θα μπαίνει μέσα, ένα θα 

κρατήσουμε εμείς, θα έχουμε μια λεκάνη επάνω και θα κάνουμε την κλήρωση. Να 

είμαστε καθαροί και ξάστεροι, γιατί πέρυσι... 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Γινήκαμε ρεζίλι. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Πήραν από τις τόσες δωροεπιταγές είχαμε οι μισές φύγαν σε κόσμο 

που δεν υπήρχε μέσα στη συνέλευση και είναι νομίζω ντροπή αυτό να γίνεται για 

εμάς. Όσοι θέλουν να παρευρεθούν, ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα σε ορισμένες 

Υπηρεσίες γιατί πρέπει να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, ή πρέπει κάποιοι να 

δουλεύουν αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι που 

εκείνη την ημέρα δεν κόβουν την πίτα, ας παραμείνουν εκείνοι στη δουλειά τους και 

να έρθουν οι συνάδελφοι οι δικοί μας που είναι στον σύλλογό μας να κόψουν την 

πίτα.  

Και επιπλέον ζητάω να μιλήσουμε με την κα... εντεταλμένη σύμβουλο την κα 

Ζηλάκου, και με την διευθύντρια την κα Βασίλαινα, να επιτρέψει στα άτομα που 

ανήκουν στον σύλλογό μας από τους παιδικούς σταθμούς εκείνη την ημέρα να 

παρευρεθούν, γιατί το βρίσκω πολύ γελοίο. Σε άλλους δήμους κόβονται, κλείνουν οι 

παιδικοί σταθμοί εκείνοι την ημέρα. Εμείς ζητάμε να βρεθεί ένας τρόπος να 

παρευρεθούν τα μέλη που είναι σε εμάς. Δεν είναι όλοι, αλλά κάποια μέλη ανήκουν 

σε εμάς, να μπορούν να παρευρεθούν. Ευχαριστώ πολύ. 
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Παιδιά, μπορεί η υπογραφή να μην.. θα γίνει ένας συνωστισμός στην 

είσοδο, αλλά θα παίρνει ένα χαρτάκι, και μην ξεχνάμε ότι είναι πανεύκολο ότι την 

ώρα που τραβάμε το νούμερο θα ξέρουμε αν έχει ξαναπάρει ή όχι. Εντάξει. 60 

άτομα είναι, φαίνεται αν έχουν περάσει ξανά ή όχι. Δηλαδή άμα πέσει σε μένα 

τώρα... να γράφουμε, εντάξει. Άμα πέσει δηλαδή τώρα σε μένα τρεις φορές ένας 

κλήρος, θα πείτε τι έγινε. Δεν μπορώ να πάω να παραλάβω τρεις επιταγές.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Παιδιά, η εισήγηση επί των παρόντων των συναδέλφων στην κοπή 

της πίτας ήταν και πέρυσι δική μου, και φέτος. Πέρυσι δεν έγινε. Φέτος εφαρμόζεται. 

Εφαρμόζεται για δύο λόγους. Ένα είναι η διαφάνεια που πρέπει να επικρατήσει και 

επικρατεί, αλλά να φαίνεται και στην αίθουσα, γιατί άλλο να σηκώνεται ο 

συνάδελφος και να την παίρνει την επιταγή εκείνη την ώρα και άλλο να λέμε ένα 

όνομα κάπου και τα μισά να μην βρίσκονται στην αίθουσα και μετά να έρχονται εδώ, 

να ειδοποιούνται και να έρχονται εδώ. Το ένα είναι αυτό. Ένα αυτό, η διαφάνεια. 

Και το δεύτερο είναι, δεν μπορεί κάποιος συνάδελφος να είναι απών, να φεύγει από 

τη δουλειά του, γιατί στην κοπή της πίτας έχουμε το δικαίωμα να φύγουμε από την 

Υπηρεσία μας, βάσει του νόμου, να το γνωρίζετε αυτό. Δεν μπορεί, δεν θέλουμε 

ειδικές άδειες, έχουμε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και έχουμε το δικαίωμα 

να φύγουμε από την εργασία μας και να το κλείσουμε ακόμα, εμείς κλείναμε και την 

Πολεοδομία παλιά, ξέρετε τι πάει να πει Πολεοδομία. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, να φεύγουν αυτοί που ανήκουν στον σύλλογο, παιδιά. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι. Λοιπόν, γι’ αυτούς λέμε, γι’ αυτούς που ανήκουν στον σύλλογο, 

για τον σύλλογό μας λέμε, δεν μιλάμε για άλλο σύλλογο. Για τα μέλη του συλλόγου 

μας λέμε. Και να παρευρίσκονται στην κοπή της πίτας, όχι να πηγαίνουν αλλού. 

Απλά τα πράγματα. Ευχαριστώ.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...να γίνει μια πιο σωστή ενημέρωση. Θα είναι, μαζί μας θα συμμετέχει 

για πρώτη φορά ένας άλλος σύλλογος καθ’ ολοκληρίαν, είναι ο σύλλογος των 

κηπουρών, είναι που πάμε να κάνουμε την ένωσή τους μαζί, έπρεπε να το έχει 

αναφέρει ο κ. Παυλάκος, είναι καλεσμένοι τα προεδρεία των συλλόγων των άλλων 

συλλόγων, είναι καλεσμένοι ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, είναι καλεσμένος ο 

πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι καλεσμένοι... 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αφού είναι καλεσμένοι τι μας νοιάζει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό κάνεις, ενημέρωση κάνεις, φίλε. Η ενημέρωση, ναι, βεβαίως, γι’ 

αυτό, ενημερώνεις. Είναι καλεσμένη όλη η Δημοτική Αρχή, πλειοψηφία, μειοψηφία, 

όλων είναι, και θα γίνει στις 15/02 όπως είπε και ο κ. Παυλάκος. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Αποχωρεί ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αποχωρώ αλλά θέλω να .... το θέμα 4, το θέμα 5 και το θέμα 7 τα 

ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε παρόντες. Το λέει μέσα το καταστατικό 

μας. Συνεχίζουμε. Αποχωρεί ο κ. Στεφάνου.  

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για τον έλεγχο της  Εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

που αφορά την οικονομική διαχείριση του έτους 2016. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο ταμίας του συλλόγου κ. Καραμολέγκος Δημήτριος. 

Εχτές ήταν στον σύλλογο για κανά τρίωρο, τετράωρο η Ελεγκτική Επιτροπή και 

έκανε έλεγχο των πεπραγμένων του έτους 2016. Θα σας ενημερώσει για την έκθεση 

της Ελεγκτικής Επιτροπής την οποία έχει στα χέρια του ο κ. Καραμολέγκος. Ο κ. 

Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: «Κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ. κ. Γαλάνη 

Κωνσταντίνου συγκλήθηκε η Ελεγκτική Επιτροπή στις 26/01 αποτελούμενη από 

τους κ. Προβελεγγιάδη Νικόλαο, κ. Ανδρουλάκη Μανώλη και κα Δακοπούλου Φαίη η 

οποία ήταν απούσα λόγω πένθους. Τα πρακτικά θα κρατηθούν από τον μόνιμο 

υπάλληλο του Δήμου Πειραιά κ. Παναγιώτη Ζαγκλή και θα εξεταστούν τα βιβλία του 

ταμείου του συλλόγου, αποδείξεις ταμείου, αποδείξεις ταμείου αλληλοβοηθείας που 

συγκεκριμένα έγινε ο έλεγχος και αφορά για το χρονικό διάστημα 01/01/2016 έως 

31/12/2016 που έχει πραγματοποιηθεί».  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Και θέλω να σας ενημερώσω ακόμη ότι... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να γίνει σωστά το πρακτικό και θα μας ενημερώσεις στο επόμενο Δ.Σ. 

Θα πρέπει να αναφέρουν ότι προσκλήθηκαν, έγινε έλεγχος στα βιβλία και δεν 

διαπιστώθηκε τίποτα. Αυτή είναι... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τόσα έσοδα είχαμε, τόσα έξοδα, κ.λπ..  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Αυτό δεν νομίζω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι του ταμία. Αυτό είναι για τον έλεγχο. Είναι Ελεγκτική 

Επιτροπή. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ότι κάναμε έλεγχο και δεν βρέθηκε... ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ. Συνεχίζουμε. Τι να φτιάξουν αυτοί; Συνεχίζουμε το θέμα 4. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Έλεγχος και έγκριση του  Δ.Σ. για τον Οικονομικό Απολογισμό  του έτους 

2016. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα εδώ είναι που πρέπει να πεις στοιχεία. Τα έχεις τα στοιχεία; τι 

έσοδα είχαμε; Τι έξοδα είχαμε; Πώς έχουν κλείσει τα βιβλία; Τα έχεις γράψει αυτά; 

Καραμολέγκος Δημήτριος. Τα έχεις γράψει αυτά;  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα 3 και το θέμα 4... όχι, όχι, το θέμα 5 δεν... το 5 είναι 

διοικητικός απολογισμός.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα 5 δεν αποσύρεται. Το θέμα 3 και το θέμα 4 αποσύρονται για 

τις αρχές του Φεβρουαρίου, για να μας φέρει συγκεκριμένα στοιχεία με λεπτομέρειες 

και να τις αποστείλει και στην ΔΑΣ-ΟΤΑ. Πάμε. Θέμα 5. 

 

5ο Θέμα ΗΔ 

Έλεγχος και έγκριση του  Δ.Σ. για τον  Διοικητικό Απολογισμού  του έτους 

2016. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  



 

26 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όποιος έχει... διοικητικώς είναι πράξεις. Αν έχεις κάτι το οποίο δεν έχει 

γίνει, να μας το αναφέρεις ότι δεν έχει γίνει και ψευδώς το αναφέρουμε. Δεν είναι 

νούμερα. Είναι διοικητικός απολογισμός του έτους. Εισηγητής ο κ. Γαλάνης, ο 

πρόεδρος. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διοικητικός απολογισμός για την περίοδο 01/01/2016-31/12/2016. 

«Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας, άρθρο 16, §1, όπως ισχύει και έως 

σήμερα, σας παρουσιάζουμε την κάτωθι έκθεση η οποία αφορά τον διοικητικό 

απολογισμό για το έτος 2016 προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος και 

έγκριση των θεμάτων του». 

«Έγκριση διοικητικού απολογισμού: Λαμβάνοντας την ευθύνη με την προεδρία του 

Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πειραιά επαναδραστηριοποιήσαμε έναν σύλλογο εκ 

νέου ο οποίος λειτουργεί και διοικείται εντός των προβλεπόμενων διατάξεων του 

καταστατικού του και εντός ενός υγιούς συνδικαλιστικού πλαισίου με την τακτική 

σύγκλιση συνελεύσεων για τη σωστή και διάφανη λειτουργία του». 

«Πρώτο μέλημα του Δ.Σ. ήταν να ολοκληρωθούν οι εργασίες των οικονομικών 

εκκρεμοτήτων του συλλόγου προς τα μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας». Απ’ ό,τι 

γνωρίζετε, επειδή πέρυσι δεν έγινε ο διοικητικός και ο οικονομικός στη γενική 

συνέλευση, το πιάνω από τότε που αναλάβαμε, από τον 9ο, τέλη 9ου του 2015, γιατί 

έτσι θα έρθει και στη γενική συνέλευση για να εγκριθεί για όλο αυτό το 

υπερδιάστημα». 

«Κατόπιν ολοκλήρωσης σχετικού ελέγχου του Ταμείου Αλληλοβοηθείας από 

ορκωτούς λογιστές και τον δικηγόρο του συλλόγου μας ο οποίος ήταν ο ίδιος και 

στην προηγούμενη Διοίκηση, και αποδίδοντάς μας το πόρισμα αυτού συγκλήθηκαν 

τρεις έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Στην Τρίτη έκτακτη γενική συνέλευση στις 4 

Οκτωβρίου του 2016 ενημερώθηκαν τα μέλη ότι το εναπομείναν υπόλοιπο του 

ταμείου δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιούχων και αποφασίστηκε 

πλειοψηφικά όπως καταβληθεί σε έκαστο δικαιούχο το ποσοστό των 39,03 που 

ισοδυναμεί στην αναλογία του υπάρχοντος σήμερα ποσού 133.470,38, προς το 

συνολικό ποσό που ήταν 341.599,00».  

«Το τελικό ποσό που θα λάβει έκαστος δικαιούχος βρίσκεται από το σύνολο των 

χρημάτων που έχει καταλάβει, αφαιρούνται όσα είχε λάβει μέχρι σήμερα, και επί του 

εναπομείναντος υπολοίπου εκάστου υπολογίζεται το ποσοστό των 39,03%. Αμέσως 
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μετά την απόφαση της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ξεκίνησε η διαδικασία 

καταβολής των χρημάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και ήδη έχουν εξοφληθεί 

355 μέλη και ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τέλη 02/2017 

προκειμένου να σταλούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον εισαγγελέα για το τι μέλει 

γενέσθαι, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης».  

«Ακόμα σας γνωρίζω ότι τα μέλη είναι 356, αυτή τη στιγμή είναι 101 μέλη που δεν 

έχουν πληρωθεί και είναι τα περισσότερα που δεν υπάρχουν στον Δήμο Πειραιά. 

Πέραν του Ταμείου Αλληλοβοηθείας όμως ο σύλλογος προέβη και στις κάτωθι 

ενέργειες: Αύξησε το μητρώο μελών με νέες εγγραφές οι οποίες είναι γύρω στις 120, 

καταγράφηκαν όλα τα νέα μέλη του συλλόγου, ενημερώθηκαν και τηρούνται τα 

βιβλία μητρώου μελών, ενημερώνεται το ηλεκτρονικό αρχείο μητρώο μελών, τηρείται 

αρχείο πρωτοκόλλου, τηρείται μηνιαίο αρχείο μελών και διασταυρώνεται η 

συμφωνία του με το Τμήμα Μισθοδοσίας και τις πιστώσεις στον λογαριασμό στην 

τράπεζα». 

«Λειτουργούν emails και σελίδα του συλλόγου μας στο Facebook. Δημιουργήθηκε 

στη σελίδα του συλλόγου για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ενημέρωση 

των μελών. Αποστέλλονται καθημερινά emails προς ενημέρωση όλων των μελών 

τόσο για τις δράσεις του συλλόγου όσο και για τα θέματα συμμετοχής στα δρώμενα 

της κοινωνίας μας. Γίνονται αναρτήσεις στο διαδίκτυο όλων των προσφορών, 

παροχών και ανακοινώσεων του συλλόγου. Ενημερώνεται η Δημοτική Αρχή για τα 

προβλήματα των μελών μας. Έχουν σταλεί επιστολές προς τη Δημοτική Αρχή και σε 

διάφορα Τμήματα και Διευθύνσεις που αφορούν για παράδειγμα τη λειτουργία των 

παιδικών σταθμών, τους συμβασιούχους, τα ατομικά είδη ασφαλείας, τις απόψεις 

μας για την αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου μας, τις 

υπερωρίες, κ.λπ.. Συγκεντρώθηκαν νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και 

εγκύκλιοι και τηρούν το σχετικό αρχείο και στον σύλλογό μας και στην ιστοσελίδα 

του συλλόγου μας. Ο οποίος μπορεί οποιοσδήποτε να μπαίνει, είτε είναι μέλος, είτε 

χωρίς μέλος και να ενημερώνεται». 

«Δημιουργήθηκε και τηρείται αρχείο με όλα τα έγγραφα του συλλόγου, εισερχόμενα, 

εξερχόμενα. Κατά το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν 11 συνεδριάσεις του Δ.Σ. και 

τρεις έκτακτες γενικές συνελεύσεις οι οποίες και μαγνητοφωνήθηκαν. Και τηρήθηκε 

το αρχείο στο επίσημο πρακτικό του Δ.Σ. και των έκτακτων γενικών συνελεύσεων. 

Αρχειοθετήθηκαν όλα τα Δ.Σ.. Δημοσιοποιήθηκαν όλα τα Δ.Σ. και οι γενικές 

συνελεύσεις στην ιστοσελίδα του συλλόγου για περισσότερη διαφάνεια λειτουργίας 
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τους. Οποιοσδήποτε ενημερώνεται και οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει τα 

αρχεία του Δ.Σ. και των γενικών συνελεύσεων. Εξοφλήθηκε η Ομοσπονδία και δεν 

χρωστάει ο σύλλογος για το έτος του 2016. Έχουμε ενεργό δράση με την ΠΟΕ-ΟΤΑ 

στα συνδικαλιστικά δρώμενα, συμμετοχή σε πέντε πορείες, απεργίες, έξι στάσεις 

εργασίας, δύο καταλήψεις του δημαρχείου, κ.λπ.». 

«Παρέχουμε σε καθημερινή βάση συνεχή ενημέρωση για θέματα συνδικαλιστικά, 

εργασιακά και φοροτεχνικά και έχουμε λάβει μέρος σε όλες σχεδόν τις δράσεις ΠΟΕ-

ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ. Επίσης, αρχές του ’16 ο σύλλογος πραγματοποίησε την κοπή 

της πίτας για το νέο έτος όπου μεταξύ άλλων απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες 

στον κ. Σεραφείμ και στον δήμαρχο Πειραιά, βραβεύτηκαν εννέα τέκνα των μελών 

του συλλόγου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και έλαβαν χρηματικό έπαθλο επιταγής 100,00€ έκαστο. 

Κληρώθηκαν 40 δωροεπιταγές των καταστημάτων Σκλαβενίτης στα μέλη». 

«Μέλημα επίσης της Διοίκησης του συλλόγου σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κρίση 

που βιώνουμε όλοι μας ήταν η οικονομική ανακούφιση των μελών μας και των 

οικογενειών αυτών μέσω παροχών οι οποίες αναφέρονται επιγραμματικά 

παρακάτω: Παραχωρήθηκαν δωρεάν στους Τομείς Καθαριότητας, Ηλεκτρολογικού 

και Πρασίνου συνολικά οκτώ φαρμακεία. Εξασφαλίσαμε έκπτωση 10% για τον 

έλεγχο ΚΤΕΟ. Μειωμένη είσοδο σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις. Συνεργασία με 

την εταιρεία Λύσις ΕΠΕ για διεκπεραίωση συντάξεων και νομικών υποθέσεων των 

μελών μας, με σχετική έκπτωση αυτών. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

για μεταπτυχιακά χρηματοοικονομικά προγράμματα παρέχοντας έκπτωση 205 στα 

μέλη μας. Έκπτωση στο βασικό ημερήσιο πάσο διασκέδασης 10% στο Alu Fan 

Park. Προγράμματα voucher ηλικίας 29-64 με το Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για τα άνεργα μέλη των οικογενειών των μελών 

μας. Συνεργασία με τον αθλητικό Όμιλο Ακάδημος Καράτε, Ζίου Ζίτσου, στο πλήρες 

πρόγραμμα προπονήσεως αυτών. Έκδοση καρτών απεριορίστων διαδρομών με 

έκπτωση μέσω της ΑΔΕΔΥ για τα μέλη μας». 

«Συνεργασία με τον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού για την είσοδο των μελών 

μας για τις αγορές με ειδικές τιμές σε πολλά καταναλωτικά αγαθά του εν λόγω 

οργανισμού. Έκδοση καρτών μελών του συλλόγου μας σύμφωνα και με το 

καταστατικό μας προκειμένου να λαμβάνουν εκπτώσεις σε ισχύουσες και 

μελλοντικές συνεργασίες που εξασφαλίζει ο σύλλογός μας. Ειδικά μειωμένα πακέτα 
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προσφορών σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία για τα μέλη μας και τους συγγενείς 

τους με σκοπό την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών». 

«Ο σύλλογος θα εξακολουθήσει και το 2017 να είναι το ίδιο δραστήριος και ενεργός, 

προσφέροντας περισσότερες παροχές και δράσεις προς τα μέλη του». 

Ακούω αν έχετε κάτι να προσθέσετε, να πείτε. Κάποια διαφωνία; Ωραία. Ψηφίζεται ο 

διοικητικός απολογισμός; Ποιοι είναι υπέρ; Κ. Παυλάκο, είσαι υπέρ; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, ναι, υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ. Κ. Κούβαρη, είσαι υπέρ; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εσείς είστε υπέρ, παιδιά; Κατά. Κατά από την κα 

Αργυροπούλου, κατά και από τον κ. Ζούρδο. Και είμαστε εφτά. Εγκρίνεται από 

επτά και δύο κατά.  Γιατί είστε κατά; Μπορείτε να μας πείτε.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καταρχήν θα έπρεπε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... να μας έχει 

έρθει ενημέρωση, διαδικαστικό, όχι μόνο αυτό, να μας έχει έρθει ο έλεγχος και... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας δώσω μία το καταστατικό που δεν το ορίζει αυτό, κα 

Αργυροπούλου μου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, εμείς θα θέλαμε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε πει τίποτα ψέματα σε αυτό εδώ που 

σας διάβασα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν είπατε τίποτα ψέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχεις πει τίποτα ψέματα, αλλά για να μπορέσουμε... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίξτε το λιγάκι, να το ακούσουμε. Έχουμε πει τίποτα ψέματα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αλλά για να μπορούμε και εμείς να προετοιμαστούμε καλύτερα 

για να ξέρουμε ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ακριβώς; Δηλαδή τι αμφισβητείτε σε αυτά που διάβασα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν, και σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια στις διάφορες 

ενέργειες που έχει κάνει το Δ.Σ. σε σχέση με όλα αυτά που είπες, με τις κάρτες, με 
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τα φαρμακεία, με το ένα, με το άλλο, κ.λπ., εμείς πιστεύουμε ότι ένα σωματείο 

εργατικό δεν θα πρέπει ούτε με ιδιωτικές εταιρείες, το έχουμε πει πάμπολλες φορές, 

ούτε με ιδιωτικές εταιρείες να συμβάλλει, να κάνει συμβάσεις τέτοιου είδους, ότι θα 

πρέπει όλα να είναι μέσα από έναν δημόσιο φορέα και να παλεύουμε ώστε και υγεία 

να έχουμε δημόσια και παιδεία να έχουμε και κάλλιστα μπορούμε μέσα από το Δια 

Βίου Μάθησης να γίνονται τα διάφορα σεμινάρια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν διαβάσετε το καταστατικό του συλλόγου μας στις... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:..τα διάφορα σεμινάρια, να σας πω κάτι; Έτσι όπως μιλάς, 

δηλαδή... τι να πω δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι έτσι όπως μιλάω; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι εσύ πώς μιλάς, όπως μιλάει ο Κούβαρης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω, στο καταστατικό λέμε ότι συνδράμει ο σύλλογος... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα σωματείο θα πρέπει.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιάσει μία το καταστατικό να της το διαβάσω ακριβώς. Συνδράμει 

ως... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν χρειάζεται. Ένα εργατικό σωματείο εμείς πιστεύουμε ότι θα 

πρέπει να παλεύει για τα πραγματικά και οξυμμένα προβλήματα που έχει αυτή τη 

στιγμή ο κόσμος της εργασίας. Συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα, έχουμε τις 

αξιολογήσεις, έχουμε τις κινητικότητες, έχουμε τη μείωση των μισθών μας τόσο 

καιρό, κ.λπ.. Θα πρέπει.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού δεν συμμετέχουμε εμείς στις διεκδικήσεις αυτές; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συμμετέχετε, αλλά το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να 

ενημερώσουμε και να μπολιάσουμε καλύτερα τους εργαζόμενους ώστε να ξέρουν 

ότι οι αντίπαλοι, ότι ο αντίπαλος για όλη αυτήν την κατάσταση δεν είναι ούτε ο 

Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης. Είναι το σύστημα που μας θέλει να έχουμε ελαστικές 

σχέσεις εργασίας στους δήμους, να έχουμε ελαστικές... άφησέ με να μιλήσω. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Άφησέ να μιλήσω. Ελαστικές σχέσεις εργασίας, και γι’ αυτό θα 

πρέπει να παλέψουμε σαν Δ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ έχουμε φέρε τον διοικητικό απολογισμό και τώρα μου λες για τις 

ελαστικές σχέσεις; 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και ο διοικητικός απολογισμός είναι. Τι έκανε το Δ.Σ., τι έκανε... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι έκανε; Έκλεισε το δημαρχείο για πρώτη φορά τρεις φορές, έκανε 

γενικές συνελεύσεις για πρώτη φορά με όλα τα σωματεία... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν μπορούμε έτσι να μιλήσουμε. Θα τα πούμε στη Γενική 

Συνέλευση. Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Και μπορούμε να έχουμε τις 

αντιρρήσεις μας για το πώς πρέπει να δουλεύει ένα συνδικαλιστικό όργανο. 

Μπορούμε να έχουμε τις αντιρρήσεις μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, να σας πω κάτι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι μόλις πάμε να μιλήσουμε, κατευθείαν μην μιλάτε και να το 

γυρίσουμε... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούτε, λιγάκι, στο επόμενο, δεν μιλάει κανείς κομματικά εδώ μέσα, 

εγώ δεν μιλάω ποτέ κομματικά, στο επόμενο Δ.Σ. τότε, κα Αργυροπούλου, επειδή 

είχα φέρει... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ... επειδή είχα φέρει στο προηγούμενο Δ.Σ. να 

παραιτηθώ γιατί δεν προλαβαίνω, θα προτείνω στο επόμενο Δ.Σ. να αναλάβετε 

πρόεδρος και να τρέξετε εσείς τον σύλλογο όπως νομίζετε εσείς. Τώρα θα περάσει, 

αν θα περάσει, να δούμε το τι θα κάνετε... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Τώρα για την ψήφιση του διοικητικού 

απολογισμού περνάει με εφτά, και δύο κατά. Όπως είναι ο κ. Ζούρδος και η κα 

Αργυροπούλου.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε, κ. Ζούρδο. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Διαβάσετε τον διοικητικό απολογισμό που είχε αρκετές πράξεις μέσα 

στη διάρκεια ενός έτους και πλέον. Και ψηφίσαμε κατά και απορήσατε. Μα, 

Πρόεδρε, είναι απλό, πολλές από τις πράξεις που κάνατε συμφωνήσαμε και σε 

πολλές διαφωνήσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιες έχετε διαφωνήσει; 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Τώρα πρέπει να τα πιάσουμε ένα-ένα. Δεν έχει σημασία. Λογικό δεν 

είναι; Στο διάβα του χρόνου σε κάποια συμφωνείς και σε κάποια σας έχουμε... όταν 

λοιπόν θα έρθω να σου ψηφίσω υπέρ, αυτό είναι αναξιόπιστο. Άρα λοιπόν δεν...  



 

32 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, συμφωνούμε. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Άρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα για ΚΚΕ, ΠΑΜΕ και Ν.Δ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Λογικό δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε, Κώστα, συμφωνούμε. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πηδάμε λίγο το θέμα 6 και πάμε: 

 

7ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο  Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο γραμματέας του συλλόγου μας, κ. Κούβαρης Γεώργιος. 

Το θέμα 7, το 6 το πήδηξα. Το ανέφερα. Θα πάμε το 6 μετά θα το συζητήσεις.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας αναφέρω άλλες 

πέντε εγγραφές νέων μελών στον σύλλογό μας. Είναι ο κ. Πιτταράς Γιώργος, 

Βελδέλη Φλώρα, Καφούσια Βασιλική, Δημητρίου Ιωάννης, Λιβανίου Παναγιώτης. 

Είναι οι νέες εγγραφές, αιτήσεις των νέων εγγραφών. Εγκρίνεται από το Δ.Σ; 

Εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

6ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και διερεύνηση  ιδεών  και προτάσεων,  για εκπαιδευτικά 

προγράμματα και σεμινάρια που μπορεί να ενδιαφέρουν τα μέλη του 

Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το θέμα να το αναλάβει... εισηγητής είναι ο κ. Κούβαρης. Και 

προχωράμε στο θέμα 6, και τελειώνουμε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, λαμβάνοντας μέρος σε ένα σεμινάριο 

στη Δημόσια Διοίκηση πάνω στον καινούριο νόμο των προμηθειών και των έργων, 

ήρθα σε επαφή με μία εισηγήτρια του προγράμματος και καθηγήτρια του 
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προγράμματος. Είναι επίτροπος, και μου δόθηκε το έναυσμα να την προσεγγίσω και 

να την παρακαλέσω να προβεί σε μία ημερίδα ή τουλάχιστον σε ένα διήμερο, αν δεν 

μπορεί διήμερο τουλάχιστον μια ημερίδα προς ενημέρωση των συναδέλφων που 

τους αφορά το όλο πλαίσιο του καινούριου νόμου των προμηθειών και των έργων 

για τον Δήμο Πειραιά. Είναι οι Επιτροπές Αξιολόγησης Προμηθειών και Έργων, οι 

Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών και Έργων, οι Επιτροπές Ενστάσεων που 

ψηφίζεται μέσα από το Δ.Σ., είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μέλη των 

Προμηθειών, μέλη Διευθύνσεων που κάνουν μελέτες προς αυτά. 

Έχει, πιστεύω ότι αγγίζει... των παιδικών σταθμών της εκάστοτε Διεύθυνσης του 

δήμου, αγγίζει ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων, είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας 

και διέπεται από μια καινούρια νομοθεσία, έχω την αίσθηση ότι η πρωτοβουλία του 

συλλόγου μας πάνω στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των εργαζομένων αυτή 

είναι επιβεβλημένη και θα ήθελα την έγκριση του Δ.Σ. για να πάρουμε την απόφαση 

να καλέσουμε την εισηγήτρια να πραγματοποιηθεί ημερίδα ψάχνοντας τον 

κατάλληλο χώρο και θέλοντας τη συνδρομή σας προς τα άτομα που θα 

συμμετέχουν προς αυτήν την ημερίδα ή σεμινάριο. Σας ευχαριστώ. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Όσον αφορά την αίθουσα που είπε ο Γιώργος, εγώ ως γραμματέας 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σας προτείνω, και μπορώ να πάρω την αντίστοιχη 

άδεια για την Ιωνίδειο όποτε κρίνεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχω μιλήσει και με την κα Σωτηρίου και είναι πρόθυμη να μας δώσει 

και αίθουσα εκεί πέρα.  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Ωραία, επειδή εμείς χειριζόμαστε τα σχολεία και τις αίθουσες τελετών 

και επειδή είναι και ένας κεντρικός χώρος, γιατί αν δείτε είναι στο κέντρο του 

Πειραιά, είναι και μια πολύ ωραία αίθουσα, ενδεχομένως ήταν και λίγο μεγάλο, 

βέβαια, αλλά εντάξει. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Όχι μαθήματα, για ημερίδα.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Ημερίδα είπες, τέλος πάντων, αν είναι σεμινάριο πρέπει να πάμε αλλού 

γιατί θέλεις και άλλο υλικό. Θέλεις άλλο υλικό. Μπορεί να θέλεις προτζέκτορα ή.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα φέρουμε εμείς. Έχετε και εσείς, δεν έχετε; 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχει, η Ιωνίδειος έχει. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Αλλά άμα είναι ημερίδα...  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, η...  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Και κάτι άλλο που ... και κλείνω, Κώστα, κάτι άλλο που το είπα και την 

τελευταία φορά. Δυστυχώς δεν το έχουν ενεργοποιήσει, υπάρχει μνημόνιο από το 

2012 ανάμεσα στον Δήμο Πειραιά και στο ΕΚΔΑ αλλά το αντίστοιχο τμήμα 

κατάστασης προσωπικού δεν το ενεργοποιεί. Αυτό είναι κουφό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το γνωρίζουμε αυτό, το γνωρίζουμε. Πάμε στη λύση του Δ.Σ. του 

συλλόγου μας και πάμε για την κοπή της πίτας. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


